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ABSTRACT: Among the many decisions to be made to define the business model for the 
emergence of academic spinoffs is the definition of market positioning. The decision regarding 

placement is to take marketing decisions to indicate the place that the company, the brand and its 
products occupy in a given industry and to determine the market segment that will bring 

significant returns. The decision to define the positioning of the business market can be oriented 

by applying methods such as Analytic Hierarchy Process (AHP) method to aid decision making 

based on analysis of advanced hierarchical. Thus, this study aims to design a process to aid 

decision making for the definition of market positioning to be adopted by an spinoff who want to 

exploit a technology for the decontamination of effluents from the pharmaceutical industry. The 
strategy used was action research. It was also applied to the focus group technique to survey and 
analyze the data collected to feed the structure of the AHP. Thus, it was possible to define a market 
positioning to exploit the technology developed. As a result of research, is expected to identify 

relevant criteria that may contribute to the structuring of a decision-making process for choosing 
the market positioning of companies, positioning this important for the differentiation of the 
business and achieve competitive advantages.                                      

Keywords: Academic Spinoff; Market Positioning; Decision Making. 

RESUMO: Dentre as várias decisões a serem tomadas para a definição do modelo de negócio 
durante o surgimento de Empresas de Base Tecnológica (EBT) de Origem Acadêmica (OA) 
encontra-se a definição do posicionamento mercadológico. A decisão quanto ao posicionamento 
adotar consiste em decisões mercadológicas para indicar o lugar que a empresa, a marca e seus 
produtos ocuparão em uma dada indústria e para determinar o segmento de mercado que trará 
retornos significativos. A tomada de decisão para a definição do posicionamento mercadológico 
pode ser orientada pela aplicação de métodos como o Analytic Hierarchy Process (AHP), método 
de auxílio à tomada de decisão baseado em análise de multicritérios hierarquizados. Assim, o 
presente estudo tem como objetivo estruturar um processo de auxílio à tomada de decisão para 
a definição do posicionamento mercadológico a ser adotado por uma EBT que deseja explorar 
uma tecnologia de descontaminação de efluentes da indústria farmacêutica. A estratégia 
metodológica utilizada foi a pesquisa-ação. Foi também aplicada a técnica de grupo focal para o 
levantamento e análise dos dados coletados que alimentaram a estrutura do método AHP. Dessa 
forma, foi possível definir um posicionamento mercadológico para explorar a tecnologia 
desenvolvida. Como resultado da pesquisa, espera-se identificar critérios relevantes que possam 
contribuir para a estruturação de um processo de tomada de decisão para a escolha do 
posicionamento mercadológico das empresas, posicionamento este importante para a 
diferenciação do negócio e obtenção de vantagens competitivas. 
Palavras-chave: Empresa de Base Tecnológica; Posicionamento Mercadológico; Processo 
Decisório. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante a geração de Empresas de Base Tecnológica de Origem Acadêmica (EBTs de OA), criadas para 
explorar comercialmente a tecnologia desenvolvida, é necessário definir o modelo de negócio que a 
empresa irá adotar. Modelo esse orientado pelo posicionamento mercadológico como resultado da 
definição do mix de marketing, principalmente pela definição do produto e do canal de distribuição. Nas 
fases iniciais de surgimento do negócio, a equipe empreendedora depara-se com diferentes alternativas 
de posicionamento mercadológico, o que torna importante definir um posicionamento mais adequado que 
potencialize as contribuições da tecnologia para o mercado e para a sociedade de modo geral.  

Para definir esse posicionamento, escolher uma alternativa entre as várias existentes, é necessário 
estabelecer critérios que orientem as escolhas. Esses critérios compõem o processo de decisão do método 
do Analytic Hierarchy Process (AHP ou, no português, Processo Analítico Hierárquico). Por meio de 
julgamentos dois a dois, é identificada a alternativa considerada satisfatória, que atenda à maioria dos 
critérios estabelecidos para a priorização.  

Dado que muitas EBTs não monitoram as informações empresariais de forma sistemática durante o 
processo de tomada de decisão estratégica, processo que ainda tende a ser informal (REIS, 2007), o 
presente trabalho tem como objetivo estruturar um processo de auxílio à tomada de decisão para a 
definição do posicionamento mercadológico a ser adotado por uma EBT que deseja explorar uma 
tecnologia inovadora de descontaminação de efluentes da indústria farmacêutica. A estruturação desse 
processo refere-se à identificação de critérios que sejam adequados para orientar as escolhas referentes 
ao posicionamento mercadológico.  

Esses estudos se fazem importantes na medida em que fornecem subsídios para o posicionamento 
mercadológico como também para a definição do modelo de negócio das EBTs. A implementação de 
métodos que contribuem para a estruturação desses negócios nascentes representam um caminho à 
promoção da inovação tecnológica, rumo ao desenvolvimento de produtos e negócios, principalmente 
aqueles provenientes de pesquisas científicas no contexto da academia. 

2. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PARA A DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO 

Para apresentar o referencial teórico, primeiramente será apresentado o conceito de posicionamento 
mercadológico, e, depois, o método AHP para escolha do posicionamento de mercado. 

2.1. Definição do posicionamento mercadológico em EBTs de OA 

A geração de Empresas de Base Tecnológica (EBT) de Origem Acadêmica (OA), ou geração de spinoffs e 
spinouts, representa uma maneira de comercializar as pesquisas geradas nas Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICTs). Dessa forma, academic spin-off (ASO), university spinout organization (USO), research-

based spin-off (RBSO) e academic new technology-based firm (ANTBF) são exemplos de nomenclaturas 
comumente encontradas em artigos científicos da área (DJOKOVIC & SOUITARIS, 2008; MUSTAR et al., 
2006; O’SHEA, CHUGH, & ALLEN, 2008).  

Dessa forma, atualmente tende-se a definir empresa nascente de base tecnológica de origem acadêmica 
como a transferência de tecnologia em forma de uma nova empresa a partir de uma instituição acadêmica, 
havendo ou não envolvimento do inventor na gestão do empreendimento (O’SHEA, CHUGH, & ALLEN, 
2008; NICOLAOU & BIRLEY, 2003). 

Durante o surgimento dessas EBTs é definido o modelo de negócio a ser adotado. Modelo de negócio 
centra-se na análise da maneira pela qual se dá a articulação entre a proposição de valor de um produto, a 
necessidade de identificação do segmento de mercado correspondente, a estruturação da cadeia de valor, 
bem como decisões acerca de custos e estimação das margens de contribuição e lucro (CHESBROUGH & 
ROSENBLOOM, 2002).  

A definição do modelo de negócio consiste em um conjunto de decisões a serem tomadas, a exemplo da 
escolha do posicionamento mercadológico. O termo posicionamento refere-se à escolha do lugar que a 
empresa, a marca e seus produtos ocuparão em uma dada indústria (RIES & TROUT, 1986; DOUGLAS & 
CRAI, 1995; RIES, 1996; MORGAN, STRONG, & McGUINNESS, 2003). O posicionamento é uma ação para 
projetar o produto e a imagem da empresa, com o objetivo de ocupar um lugar diferenciado na percepção 
e na mente de seu público-alvo (DARLING, 2001; KOTLER & KELLER, 2006).  
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O posicionamento mercadológico é um processo de segmentação de mercado, uma técnica que particiona 
o mercado em pequenos segmentos, com o objetivo de melhor entender o comportamento dos 
consumidores e identificar oportunidades para aumentar o marketshare (DiMINGO, 1988; JACKSON, 
2007). É um caminho no qual os recursos e ativos específicos da firma (perspectiva da Resource Based 

View – RBV) são desdobrados para construir vantagem posicional do produto e do negócio (MORGAN, 
STRONG & McGUINNESS, 2003; HOOLEY, PIERCY, & NICOULAUD, 2011). Significa utilizar os recursos 
talentosos e ajustar as estratégias em resposta às mudanças de mercado, direcionando os recursos de 
marketing entre os segmentos de mercado desejados (HASSAN & CRAFT, 2005; WILSON & AMINE, 2009). 

Para o sucesso no processo do posicionamento, a empresa deve oferecer produtos e serviços 
diferenciados aos consumidores e considerar o mix de marketing, que inclui: 1) mix de produtos (além das 
marcas e embalagens desejadas pelos consumidores alvo); 2) mix de venda (como a combinação de preço 
e créditos); 3) mix de distribuição (combinação de elementos como canais de distribuição, formas de 
armazenagem, controle de estoque e facilidade de carregamento, com o intuito de criar no mercado 
desejado, uma posição competitiva na mente dos consumidores.); e 4) mix de comunicação (alcançado por 
meio do planejamento estratégico e implementação de todos os componentes no mercado consumidor) 
(DARLING, 2001).   

Nesse contexto, incluem os canais de distribuição, representados pelos fabricantes, intermediários 
(atacadistas, varejistas e especialistas) e usuários finais (clientes de empresas ou consumidores 
individuais), organizados para disponibilizar um produto ou serviço para o uso ou consumo (COUGHLAN 
et al., 2002, p.20). Rosenbloom (2002) inclui ainda os agentes facilitadores que são empresas que dão 
suporte a tarefa de distribuição como o setor de compra, venda, transporte, armazenagem, processamento 
de pedidos, seguro dentre outros.  

Assim, ao segmentar o mercado, escolher o público alvo e os diferenciais do negócio, a empresa define um 
posicionamento mercadológico. Ressalta-se que essa busca pela diferenciação, durante a definição do 
posicionamento, inclui uma estruturação do mix de marketing, com destaque para o produto a ser vendido 
e dos canais de distribuição a serem explorados. 

Para definir esse posicionamento mercadológico são identificadas inúmeras alternativas, determinadas 
pelas diferentes combinações de funções de mercado, pelas diferentes estratégias de mix de marketing 
incluindo os diferentes canais de distribuição (canais esses que determinam as diferentes formas de 
obtenção de recursos financeiros). Identificadas essas alternativas, é necessário priorizar aquela apontada 
como uma alternativa adequada para explorar comercialmente a tecnologia desenvolvida.  

Esse processo priorização é advindo da busca de escolhas racionais humanas, mesmo que essas escolhas 
sejam limitadas, uma vez que no mundo ideal, a escolha racional exigiria uma análise de todas as 
alternativas disponíveis, informações confiáveis sobre suas consequências; e no mundo real, esses 
requisitos de coleta e processamento de informações não são possíveis. Nesse sentido, a tomada de 
decisão de uma organização segue o princípio da racionalidade limitada (SIMON, 1957, p. 198) em 
detrimento da racionalidade ampla e objetiva.  

Para a tomada de decisão, priorizar uma alternativa, é importante estabelecer critérios que possam 
orientar as escolhas mesmo que eles representem estratégias reducionistas, que simplificam a realidade, 
ressaltando os aspectos mais evidentes para a situação-problema (CHOO, 2006). Além dos critérios, 
também mostra-se importante a implementação de métodos de apoio à tomada de decisão a fim de 
conduzir as ações e a estruturação das informações. Nesse contexto encontra-se o Analytic Hierarchy 

Process (AHP), como um método de apoio ao processo decisório. 

2.2. O método AHP para escolha a do posicionamento mercadológico 

O método Analytic Hierarchy Process (AHP), traduzido como o Processo de Análise Hierárquica, é um 
método que oferece uma oportunidade para desenvolver um modelo de decisão com a estrutura que 
permite lidar com a subjetividade (SAATY, 1980, 2000). Os problemas de decisão do tipo multicritério, 
normalmente, envolvem escolhas de um número finito de alternativas que tem por base um conjunto de 
critérios previamente selecionados e aplica-se às decisões onde é necessário quantificar os benefícios, os 
riscos e os custos da solução proposta (SAATY, 1996). O método AHP permite a utilização de dados 
qualitativos e/ou quantitativos mensuráveis, sendo estes tangíveis ou intangíveis, na análise de critérios. 
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Estruturar a situação de decisão  em 
uma hierarquia

O decisor estabelece suas preferências, comparando par-a-
par os elementos de um nível da hierarquia em relação ao 

nível imediatamente superior

Hierarquia

Determinar, para cada matriz de 
preferência relativa, o vetor de pesos

Checar a consistência das 
preferências em função do 

valor de RC (Razão de 
Consistência)

Determinar a importância relativa 
de cada alternativa em relação ao 

objetivo maior

Preferências

Vetor de Pesos

Consistência

Valoração

RC > 10%

RC < 10%

Para a correta aplicação do AHP, é estruturada uma árvore de decisão, na qual os critérios que orientam as 
escolhas são organizados de forma hierárquica. Uma hierarquia é uma representação estruturada, 
resultado de sucessivas decomposições de um fator em subfatores que o explicam, resultando na 
decomposição de um problema complexo em relações de causa-efeito (SCHMIDT, 1995; GOMES, ARAYA, & 
CARIGNANO, 2004). Na estruturação da hierarquia é definido o objetivo do estudo (a exemplo da escolha 
do posicionamento mercadológico mais adequado para explorar comercialmente o produto tecnológico) e 
os critérios de seleção (financeiro, estratégia, equipe e inovação tecnológica). Cada um desses critérios, 
por sua vez, pode ser decomposto em sub-critérios e, no último nível de decomposição, tem-se as 
alternativas de posicionamento mercadológico.  

Schmidt (1995) estruturou um fluxograma geral de aplicação do método, apresentado na Figura 1, por 
composto quatro etapas e um ponto de decisão, a saber: 1) estruturação do problema como uma 
hierarquia; 2) julgamentos, para estabelecer preferências, por meio de comparações par a par entre os 
elementos de um nível da hierarquia em relação ao nível imediatamente superior; 3) determinar, para 
cada matriz de preferência relativa, o vetor de pesos; 4) checar a consistência das preferências em função 
do valor de RC (Razão de Consistência). Se o RC > 10%, retorna para a etapa 4, caso contrário, segue o 
fluxo para a próxima etapa; por fim, 5) determinar a importância relativa de cada alternativa em relação 
ao objetivo maior, apresentando a síntese dos resultados e o valor de cada alternativa.  

Alguns autores como Weber, Current, & Benton (1991) e Mian & Daí (1999) afirmam que esta 
metodologia reduz bastante a subjetividade nos pesos dos fatores, por meio das comparações entre níveis 
e aplicações de alternativas cruzadas, isto é, comparações par a par. Assim, para a implementação do 
método é necessário definir critérios que orientem as escolhas de posicionamento mercadológico, 
critérios esses que serão abordados nos níveis inferiores do modelo. Para orientar as escolhas desse 
posicionamento, os critérios podem ser embasados em três teorias de crescimento da firma, como a 
Resource Based View (RBV ou Visão Baseada em Recursos), Capacidades Dinâmicas e a Economia dos 
Custos de Transação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma geral do AHP 
Fonte: SCHMIDT (1995) 

 

Na abordagem da RBV, os recursos podem ser físicos, humanos ou organizacionais, e conformam-se na 
forma de ativos tangíveis ou intangíveis que são usados para implementar estratégias de criação de valor 
(WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; EISENHARDT & MARTIN, 2000). Incluem também as habilidades e 
competências fundamentais para a vantagem competitiva das firmas, que são direcionadores da criação, 
evolução e recombinação de recursos (TEECE, PISANO, & SHUEN, op cit.). A RBV também considera as 
estratégias gerenciais para desenvolvimento de novas capacidades de forma que o aprendizado torna-se 
um resultado fundamental da estratégia.  

Vários autores estudaram as implicações da RBV para os processos organizacionais. Henderson & 
Cockburn (1994), por exemplo, examinaram como as competências estruturais das firmas afetam a 
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habilidade para desenvolver novos produtos. Schroeder, Bates, & Junttila (2002) e Ray, Barney, & 
Muhanna (2004) estudaram como os recursos e as capacidades das firmas afetam a sua efetividade, o 
desempenho global, e as atividades de serviços aos clientes. A RBV foca na perspectiva da organização 
interna à firma como determinante para a vantagem competitiva (PORTER, 1979). Pesquisadores têm 
teorizado que quando as firmas possuem recursos que são de valor, raros, não imitáveis e não 
substituíveis (chamados de atributos VRIN), elas podem alcançar vantagens competitivas pela 
implementação de novas estratégias de criação de valor que não podem ser facilmente copiadas pelas 
firmas competitivas (BARNEY, 1991; CONNER & PRAHALAD, 1996). 

A abordagem da capacidade dinâmica tem o objetivo de explorar a existência interna e externa de 
capacidades específicas da firma para direcionar as mudanças do ambiente. O framework das capacidades 
dinâmicas considera vários elementos como: 1) os fatores de produção, 2) recursos representando os 
ativos específicos da firma, difíceis senão impossíveis de serem imitados, 3) rotinas 
organizacionais/competências de forma que algumas competências são viáveis para as múltiplas linhas de 
produtos, e devem ser estendidas para fora da firma, envolvendo alianças e parceiros, 4) competências 
principais que definem o negócio da firma, 5) capacidades dinâmicas e, por fim, 6) os produtos cujo 
desempenho (preço, qualidade, entre outros) dependem das competências e das capacidades da firma ao 
longo do tempo (TEECE, PISANO, & SHUEN, 1997).  

As capacidades dinâmicas refletem a habilidade das organizações em alcançar novas formas inovativas de 
vantagem competitiva e de recriar competências a fim de alcançar congruência com as mudanças no 
ambiente de negócio. É a capacidade de adaptação, quando são exigidas respostas inovadoras em reação a 
um ambiente de turbulência, de rápida taxa de mudança tecnológica e de difícil avaliação da natureza da 
competição futura. São metas que se assemelham à concepção de rotinas, que representam a capacidade 
da firma de sustentar e coordenar o desdobramento das rotinas nas operações no negócio (TEECE, 
PISANO, & SHUEN, 1997). 

Já a economia dos custos de transação tem desenvolvido uma explanação teórica predominante de limites 
das escolhas, levando-se em consideração como as empresas podem determinar seus limites e 
relacionamentos com os demais envolvidos no negócio. Williamson desenvolveu a teoria da economia dos 
custos de transação baseada na ideia de contratos envolvendo poucos fornecedores, em condições de 
imperfeições e assimetria de informação (WILLIAMSON, 1975). Essa teoria fornece um caminho para 
descrever e identificar a estrutura de governança econômica das transações envolvidas (COASE, 1937; 
WILLIAMSON, 1975, 1979, 1985), estrutura que determina as formas de relacionamentos entre os 
fornecedores e clientes, de maneira que a firma seja conhecida como uma série de contratos bilaterais 
coordenados (WILLIAMSON, 1985).  

A economia dos custos de transação é ancorada em três conceitos relacionados: racionalidade limitada, 
oportunismo e especificidade de ativos. A racionalidade limitada refere-se à impossibilidade dos 
tomadores de decisão em especificar a árvore de decisão completa devido à incerteza de informações 
(SIMON, 1957). O oportunismo advém da falta de informações completas que resultam em uma 
negociação na qual um dos lados obtém vantagem sob o outro (WILLIAMSON, 1985) e os ativos 
específicos podem ser tangíveis ou intangíveis e são primordiais para obter vantagem, dada a alta 
especialidade que possuem.  

Assim, mediante esses estudos anteriores sobre os fatores que influenciam o sucesso de um modelo de 
negócio, em especial para a definição do posicionamento mercadológico, foram considerados inicialmente 
cinco critérios que orientam a escolha preliminar do posicionamento mercadológico para explorar 
comercialmente a tecnologia desenvolvida, conforme apresentado no Quadro 1. 

São eles: critério financeiro, mercado, estratégia, tecnologia/produto/serviço/ processo e equipe, cada um 
deles apresentando subcritérios de forma a facilitar a análise das alternativas de posicionamento. 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O presente estudo foi desenvolvido em uma EBT que possuía uma tecnologia inovadora de 
descontaminação de efluentes da indústria farmacêutica. Essa tecnologia participou do Programa de 
Incentivo à Inovação (PII UFMG), que é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior do Estado (SECTES-MG), do SEBRAE-MG e das universidades mineiras, com o intuito de 
fortalecer o desenvolvimento econômico e social do Estado, por meio da comercialização de tecnologias 
geradas nas universidades mineiras. 
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Explicação do Sub-critério

1.1 Nível de investimento
Volume de capital necessário para viabilizar a comercialização da solução. Esse capital pode incluir a compra de um

terreno no caso de um spin-off ou a contratação de um vendedor no caso de licenciamento.

1.2 Origem do investimento Definição se o capital é proveniente da empresa ou de um investidor externo à mesma.

1.3 Retorno financeiro Avalia qual posicionamento apresenta maior VPL em uma base de 5 anos.

2.1 Tamanho

Para cada posicionamento a empresa ocupa um elo da cadeia de valor, e, entâo pode haver variação no volume

demandado, uma vez que é diferente o número de clientes e consumidores em cada posicionamento (referente a

cada posicionamento).

2.2

Capacidade de escala de 

comercialização

Para a priorização do posicionamento, o critério avalia a possibilidade de entrada em um determinado mercado, a

capacidade de crescimento no mesmo e a possibilidade de inserção em novos mercados. Avalia o poder de

aumentar o número de clientes, seja por ter uma rede maior de contatos, por conhecer melhor o mercado, por já

estar no mercado ou por ter outras unidades no Brasil. 

Nível 1: 

Critério
Nível 2: Sub-critério

1

Fi
n
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ir
o

2

M
e
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Explicação do Sub-critério

3.1 Alinhamento estratégico

Convergência entre o posicionamento do negócio no mercado para a tecnologia e a estratégia da empresa (no caso

de empresas existentes) ou os interesses dos pesquisadores (no caso de ainda não haver empresa). Importante

critério para empresas cujo core business é o desenvolvimento de tecnologias.

3.2

Diferenciação do 

posicionamento no 

mercado

Grau de diferenciação oferecido pelo posicionamento (em relação aos posicionamentos praticados no mercado)

que torna a empresa mais competitiva em relação aos seus concorrentes. 

3.3
Relação de forças com 

players

Influência exercida entre os players envolvidos na cadeia de valor (empresa, concorrentes, fornecedores, clientes,

substitutos, etc) e de fatores externos (econômicos, demográficos, culturais, políticos, etc.

4.1 Proteção da tecnologia Avalia se o posicionamento no mercado permite adoção de ações estratégicas que protejam a tecnologia.

4.2
Grau de Inovação do 

produto/ serviço
Grau de diferenciação do produto/ serviço em relação aos concorrentes.

4.3
Estágio de 

desenvolvimento
Avalia a velocidade na evolução do desenvolvimento da tecnologia ao longo do tempo.

4.4
Capacidade de escala de 

produção
Avalia qual o posicionamento viabiliza o aumento de escala do desempenho tecnologia.

5.1 Experiência
Nível de experiência da equipe em relação aos aspectos técnicos e mercadológicos envolvidos no posicionamento

do negócio no mercado.

5.2 Competência Competências técnicas e gerenciais da equipe para executar as funções propostas pelo posicionamento.

5.3 Rede de contatos
Rede de relacionamentos da equipe capazes de viabilizar e impulsionar a execução das funções propostas pelo

posicionamento.

Nível 1: 
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Nível 2: Sub-critério
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Quadro 1 - Critérios para a priorização das alternativas de posicionamento mercadológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa teve início no ano de 2010 e findou em 2011, em um contexto de empresa que possuía 
dificuldades para definir suas estratégias de posicionamento mercadológico, dada as múltiplas 
possibilidades. Então, com o intuito de estruturar um processo de auxílio à tomada de decisão quanto ao 
posicionamento mercadológico, foi utilizada a Pesquisa-Ação (PA) como estratégia metodológica. 
Sabendo-se que a PA é orientada para o futuro, sendo colaborativa, observa-se que existe uma 
interdependência entre pesquisador e objeto pesquisado.  

É uma estratégia que busca facilitar, manter e regular o processo cíclico de diagnosticar, planejar, atuar, 
avaliar a ação e especificar o aprendizado; gerando teorias baseadas nessas ações. Além disso, a PA 
reconhece que muitas das relações entre as pessoas, objetos e eventos são em função da situação 
(SUSMAN & EVERED, 1978). Diante disso, a PA como estratégia de pesquisa para atingir um objetivo 
prático, de forma que torne possível contribuir para o melhor equacionamento do problema central da 
pesquisa. Essa estratégia possibilita obter informações que seriam de difícil acesso por meio de outros 
procedimentos, aumentando o conhecimento de determinadas situações (THIOLLENT, 1997). Isto 
contribui para que, em cada momento do estudo, a pesquisadora entenda os diferentes contextos sob os 
quais os problemas se apresentam.  

Para o levantamento das informações, foram utilizadas várias fontes de evidência incluindo os dados 
secundários, representados pela bibliografia, os EVTECIAS dos projetos e pesquisa na internet para 
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compreender a tecnologia, o mercado e suas aplicações; além de explorados dados primários por meio de 
entrevistas semi-estruturadas com os envolvidos diretamente no desenvolvimento da tecnologia e, 
também, com os envolvidos indiretamente, como os potenciais clientes, fornecedores e parceiros. As 
informações foram posteriormente analisadas por meio do método Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Para o levantamento e validação do processo de tomada de decisão, foi utilizado o grupo foco que é uma 
forma de desenvolvimento de entrevistas que pode ser estruturada, semi-estruturada ou desestruturada. 
É um grupo de entrevistadores que questionam vários indivíduos simultaneamente sobre uma 
determinada temática, em um processo formal ou informal (FREY & FONTANA, 1991). O grupo foco não 
substitui a entrevista individual, mas é uma opção que fornece uma perspectiva diferente para o problema 
de pesquisa que não é avaliado por meio apenas de um indivíduo entrevistado, mas por um grupo de 
pessoas que enriquecem as informações, além de ser uma técnica menos dispendiosa comparada à 
entrevista individual (DENZIN & LINCOLN, 1994). As informações, coletadas e validadas no grupo focal, 
alimentaram o método Analytic Hierarchy Process (AHP) com o intuito de estruturar o processo de auxílio 
à tomada de decisão para a definição do posicionamento mercadológico. Dessa maneira, a pontuação final 
oferecida pela ordenação das alternativas, assim como as pontuações dessas alternativas frente a cada 
critério e subcritério, contribui para orientar as escolhas da equipe empreendedora.  

 Enfim, a intervenção na EBT consistiu em cinco fases: 1) entendimento da tecnologia por todos os 
participantes da pesquisa; 2) análise do problema da empresa, identificação das incertezas referentes à 
estruturação do negócio e delineamento das etapas do processo decisório para o posicionamento 
mercadológico; 3) análise dos players de mercado e das alternativas de posicionamento mercadológico; 4) 
aplicação do AHP para definir o posicionamento mercadológico a ser adotado e, por fim 5) refinamento 
dos critérios que orientam as decisões, com o intuito de refinar o processo decisório. Essas fases serão 
desdobradas no item 4. 

4. CASO PRÁTICO: PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POAS) 

A tecnologia desenvolvida se baseia em métodos de degradação oxidativa de compostos orgânicos em 
meio aquoso, os chamados Processos Oxidativos Avançados (POAs). Esses processos são utilizados para a 
descontaminação de efluentes líquidos em escala industrial e apresentam alta eficiência em oxidar 
compostos orgânicos complexos (eg. Agrotóxicos e medicamentos). Eles formam moléculas simples, mais 
facilmente biodegradáveis e podem até mesmo conduzir à total decomposição da matéria orgânica em 
minerais, formando dióxido de carbono (CO2) e água.  

A tecnologia em estudo poderá ser utilizada para otimizar o tratamento de efluentes de diversos tipos de 
indústrias tais como a farmacêutica. Foi priorizada essa indústria devido a três importantes fatores: 
contato dos pesquisados (rede de relacionamento no setor), viabilidade técnica (testes já realizados com 
efluentes do setor) e análise das tendências e necessidades dos mercados (normas e regulamentações 
mais rígidas do que em outros setores, além da demanda por tecnologias de tratamento mais limpas e 
menos custosas).  

Os atores da indústria farmacêutica geram diversos resíduos seja pelo tempo de validade dos 
medicamentos, manuseio inadequado ou falhas na produção ou transporte. Esses resíduos, classificados 
como Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), necessitam de tratamentos antes de dispor no meio ambiente, 
uma vez que esses medicamentos podem ser contaminantes de solo e de água. Eles podem ser tratados 
internamente às empresas ou por empresas especializadas no mercado de tratamento de resíduos. O tipo 
de tratamento mais comumente utilizado para estes efluentes é a incineração. Entre os RSS estão os 
medicamentos líquidos, que consomem elevados níveis de energia para serem incinerados, promovendo 
inclusive danos ao forno incinerador.  

Assim, a inovação tecnológica em estudo, representa uma alternativa para o tratamento desses 
medicamentos líquidos. É uma inovação que se encontrava em fase de desenvolvimento do produto 
comercial e a tecnologia, diante dos testes até então realizados, demonstra viabilidade técnica para 
tratamento de medicamentos líquidos. Para as demais aplicações serão necessários mais estudos. 

4.1. Incertezas relativas ao produto e negócio  

Este projeto encontrava-se em fase de desenvolvimento tanto do produto quanto do negócio. Para 
orientar as incertezas inerentes à sua fase de desenvolvimento, foram definidos três blocos de análise: 1) 
incertezas relativas à estrutura de mercado (quem são os envolvidos, quais atividades de cada agente, 
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Análise dos players de mercado
Identificação das possíveis 

oportunidades de 
posicionamento mercadológico

Priorização do posicionamento 
mercadológico

qual o posicionamento adotar na cadeia, como estabelecer os relações com os diferentes players no 
mercado), 2) incertezas relativas ao retorno financeiro dos diferentes posicionamentos (quais são os 
custos envolvidos em cada posicionamento mercadológico, qual o retorno financeiro de cada um deles) e, 
por fim, 3) incertezas quanto ao alinhamento estratégico a ser adotado pela inovação tecnológica e à 
estratégia da empresa (avaliar o quão alinhado o posicionamento de mercado está em relação à estratégia 
da empresa detentora da tecnologia, quais as competências da equipe empreendedora, avaliar se as 
competências da empresa suprem todas as necessidades do posicionamento a ser adotado). Observou-se 
que, apesar dos pesquisadores responsáveis pela tecnologia possuírem um forte relacionamento com o 
mercado, eles não possuíam um modelo de negócio bem definido dada as diversas possibilidades de 
posicionamento que a empresa poderia assumir.  

A partir dessas incertezas, com base em estudos da literatura e experiências anteriores, foi elaborado, de 
forma exploratória, um processo de auxílio à tomada de decisão para a escolha do posicionamento 
mercadológico, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Processo para a decisão quanto ao posicionamento mercadológico 

 

Observa-se que o primeiro passo é analisar os agentes envolvidos no mercado (análise dos players) e as 
funções desempenhadas por cada um. Após esse estudo, torna-se possível identificar as diferentes 
oportunidades de posicionamento (alternativas de posicionamento) para então, priorizar uma que seja 
satisfatória sob a perspectiva dos decisores.  

4.2. O Processo de definição do posicionamento mercadológico  

Como mencionado, para estruturar o processo de tomada de decisão, seguiu-se os três passos: estudo dos 
players de mercado, identificação das alternativas de posicionamento e aplicação do AHP para a 
priorização desse posicionamento. 

Estudo dos players de mercado  

As funções exercidas pelos players do setor farmacêutico vão desde a fabricação de medicamento até o 
descarte de resíduos, passando pela venda, transporte e gerenciamento do descarte. Os fabricantes 
produzem os medicamentos e os encaminha para distribuidores e atacadistas, os quais fornecem esses 
produtos para as farmácias, drogarias, clínicas e hospitais que, por fim, os disponibiliza para o consumidor 
final. 

Os resíduos gerados por esses players podem ser tratados internamente às empresas ou por empresas 
especializadas no mercado de tratamento de resíduos e, caso seja terceirizado, a empresa de tratamento 
deve responsabilizar-se pelo transporte desses resíduos. Em ambos os casos, pode ocorrer ou não a 
separação entre medicamentos sólidos e líquidos, fase de grande importância para a tecnologia, uma vez 
que ela é direcionada ao tratamento de resíduos líquidos. Algumas empresas realizam a separação com o 
intuito de incinerarem essas substâncias de acordo com o poder calorífico do incinerador.  

Pode-se observar que somente algumas das grandes empresas fabricantes de medicamentos realizam o 
tratamento internamente e não foi encontrada nenhuma situação em que os estabelecimentos de venda 
possuíssem um processo de tratamento. Para o descarte desses resíduos pelos distribuidores e varejistas 
de medicamentos, eles são obrigatoriamente separados, transportados para, posteriormente, serem 
tratados por uma empresa especializada no setor.  

Para a destinação dos resíduos de hospitais particulares de Minas Gerais, há uma associação responsável 
pelo gerenciamento dos resíduos gerados decidindo sobre a destinação dos mesmos. Para os hospitais do 
setor público, a SLU-BH (Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte), por exemplo, é o órgão 
responsável pela destinação final dos resíduos gerados. No caso das distribuidoras, o fluxo varia de 
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Quem será o 

consumidor alvo 
no setor 

farmacêutico?

Qual 

necessidade de 
mercado será 

suprida?

O que oferecer 

para satisfazer as 
necessidades?

Como o 

consumidor terá 
acesso ao produto/

serviços? Como obter lucro?

Fabricantes

Distribuidores

Varejistas

Tratamento RSS 

(líquido) com 

POAS

Tratamento RSS 

(líquido e sólido) 

com POAS e 

tecnologias 

complementares

Transferência de 

tecnologia

Criar um centro 

de tratamento 

(serviço)

Venda direta

Royalties 

(transferência)

Prestação do 

serviço de 

tratamento

Horas de 

consultoria/ 

assessoria 

técnica

Prestar 

consultoria e 

assessoria 

técnica no 

Transferir a 

tecnologia para 

empresas 

especializadas

Posicionamento 1

Posicionamento 2

Posicionamento 3

Posicionamento 4

Posicionamento 5

Posicionamento 6

Alternativas de Posicionamento Mercadológico

EBT dedicada à prestação de serviço de tratamento de resíduos

Criar um centro de tratamento dedicado exclusivamente ao tratamento de RSS (Resíduos do Setor de Saúde) aos quais a tecnologia POAs é tecnicamente

viável (atualmente, medicamentos líquidos). Nesse caso a criação do centro é feita por uma empresa terceira com a transferência da tecnologia aliada a uma

consultoria inicial para estruturação do negócio. Potencial de ganhos com assessoria técnica após a implementação do projeto. A EBT ganhará pela cobrança

de royalties e pela consultoria inicial.  

Criar um centro de tratamento dedicado exclusivamente ao tratamento de RSS aos quais a tecnologia POAs é tecnicamente viável (atualmente,

medicamentos líquidos). Nesse caso a criação do centro é realizada exclusivamente pela EBT, podendo buscar financiamento de terceiros. A EBT ganhará

pelos serviços de tratamento prestados.

Criar um centro de tratamento dedicado ao tratamento de RSS utilizando tecnologias complementares (por exemplo, incineração, pirólise, etc). Nesse caso a

criação do centro é feita por uma empresa terceira com a transferência da tecnologia aliada a uma consultoria inicial para a estruturação do negócio. Potencial

de ganhos com assessoria técnica após a implementação do projeto. A EBT ganhará pela cobrança de royalties em cima dos serviços prestados utilizando POAs

e pela consultoria inicial.  

Criar um centro de tratamento dedicado ao tratamento de RSS utilizando tecnologias complementares (por exemplo, incineração, pirólise, etc). Nesse caso a

criação do centro é realizada exclusivamente pela EBT, podendo buscar financiamento de terceiros. A EBT ganhará pelos serviços de tratamento prestados.

EBT dedicada à comercialização da tecnologia

A EBT tranferirá a tecnologia para uma empresa especializada do setor (consultoria, desenvolvedoras de equipamentos, etc) para que essa empresa realize a

comercialização para o público-alvo (centros de tratamentos existentes, fabricantes de medicamentos, outros). A EBT ganhará royalties em cima ganhos

advindos da economia no tratamento, além disso, a cada venda ganhará pela consultoria inicial. Potencial de ganhos com assessoria técnica após a

implementação do projeto.

A EBT tranferirá a tecnologia diretamente para o público-alvo (centros de tratamentos existentes, fabricantes de medicamentos, outros). A EBT ganhará

royalties em cima da economia de cada cliente, além disso, a cada venda ganhará pela consultoria inicial. Potencial de ganhos com assessoria técnica após a

implementação do projeto.

empresa para empresa e depende do contrato realizado com o fabricante. Algumas distribuidoras 
retornam aos fabricantes, já outras definem o destino final e são responsáveis pelo descarte dos RSS. 

Esse estudo dos players visou um maior conhecimento da dinâmica do mercado, de interação entre esses 
atores players para então, avaliar como a tecnologia/negócio poderia se posicionar.  

Alternativas de posicionamento mercadológico 

Mediante esse estudo de mercado, foram identificadas as oportunidades de negócios para comercializar a 
tecnologia desenvolvida. A identificação das alternativas foi baseada nas diferentes combinações de 
consumidor alvo, necessidade de mercado, o que oferecer em termos de produtos e serviços, como os 
produtos/serviços serão entregues e as formas de obtenção de lucro (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Elementos utilizados para a identificação das alternativas de posicionamento 

 

Com base nos elementos apresentados na Figura 3, foram identificadas seis oportunidades possíveis que 
representam as diferentes alternativas de posicionamento mercadológico, como observado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Alternativas de posicionamento mercadológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alternativas apresentadas no Quadro 2 foram divididas em dois blocos: um com foco no 
desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica (EBT) destinada à prestação de serviço (estruturação 
de um processo de tratamento de resíduos) e outro com foco no desenvolvimento de uma EBT para 



Processo decisório de auxílio à definição de posicionamento mercadológico                                                             117 

 

ESCOLHA DO POSICIONAMENTO DO NEGÓCIO NO MERCADO

1. FINANCEIRO 2. MERCADO 3. ESTRATÉGIA
4. TECNOLOGIA/ PRODUTO/ 

SERVIÇO/ PROCESSO
5. EQUIPE

1.1 Origem do 
investimento

1.2 Nível de investimento

1.3 Retorno financeiro

5.1 Experiência

5.2 Competência

5.3 Rede de contatos

3.1 Alinhamento estratégico

3.2 Diferenciação do modelo 
de negócio

3.3 Relação de forças com 
players

4.1 Proteção da tecnologia

4.2 Grau de inovação do 
produto/ serviço

4.3 Estágio de 
desenvolvimento

4.4 Capacidade de escala de 
produção

2.1 Tamanho

2.2 Escala de comercialização

Posicionamento 1 Posicionamento 2 Posicionamento 3 Posicionamento 4 Posicionamento 5 Posicionamento 6

dedicar-se à comercialização da tecnologia. No primeiro bloco encontram-se os posicionamentos que 
tratam os resíduos hospitalares, podendo ser um centro de tratamento completo (centros que tratam 
todos os tipos de resíduos) e os centros de tratamentos de efluentes líquidos (utilizando especialmente a 
tecnologia POAs, foco do presente projeto). Esses posicionamentos podem ser implementados com ou sem 
parcerias estabelecidas com empresas existentes no mercado. Já no segundo bloco, estão os 
posicionamentos destinados a viabilizar a comercialização da tecnologia, que pode ser realizada com ou 
sem exclusividade para empresas, como os fabricantes e distribuidores de medicamentos. 

Aplicação do AHP para a priorização do posicionamento mercadológico  

Levantadas as alternativas de posicionamento mercadológico e identificados os critérios para a decisão 
(Figura 1), foi elaborada a árvore de decisão para suporte na escolha de um posicionamento satisfatório 
(Figura 4). 

No topo da árvore de decisão encontra-se o objetivo do processo decisório, seguidos pelos critérios de 
primeiro e de segundo níveis que orientam as escolhas e, por fim, na base da árvore estão representadas 
as seis diferentes alternativas de posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Árvore de decisão para a escolha da alternativa de posicionamento mercadológico 

 

Para a aplicação do método AHP faz-se necessária a comparação dois a dois de todos os critérios. Esse tipo 
de comparação é realizado quando os mesmo elementos são dispostos nas linhas e nas colunas de uma 
matriz e, posteriormente, é feita a análise de cada um dos cruzamentos da matriz de forma a pontuar o 
grau de relevância de um critério em relação ao outro. Primeiramente são realizadas as comparações 
entre os critérios de primeiro nível e depois as comparações entre os critérios de segundo nível para cada 
critério de primeiro nível. Essas comparações foram realizadas atribuindo pesos de importância de um 
critério em relação ao outro. 

Para as comparações entre os critérios de primeiro nível, por exemplo, foram realizadas atribuindo-se 
pesos de importância de um critério em relação ao outro, utilizando a escala 1 para referir a uma igual 
importância, 3 para forte importância e 5 para extrema importância. Os pesos 2 e 4 são pesos 
intermediários à escala apresentada, como apresentado no Quadro 3. 

Após realizadas as comparações, avalia-se a razão de consistência (RC) como forma de validar as 
ponderações realizadas. Para se chegar a essa razão, primeiramente é necessário calcular a matriz 
normalizada, cujos elementos dessa matriz são denominados valor de impacto . O valor de impacto 

é representado pela expressão 1, onde  é a nota atribuída de acordo com a escala acima demonstrada. 
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1    Igual Importância Os dois elementos contribuem igualmente para o objetivo

Intensidade da 

Importância
Definição Explicação

3    Forte Importância Experiência e julgamento fortemente a favor de um elemente em relação ao outro

5    Extrema Importância Experiência e julgamento extremamente a favor de um elemente em relação ao outro

 1/3 Pouca importância Experiência e julgamento fortemente a favor de um elemente em relação ao outro

 1/5 Muito pouca importância Experiência e julgamento extremamente a favor de um elemente em relação ao outro

As notas 2; 4; 1/2 e 1/4 podem ser utilizados como notas intermediárias

Quadro 3 - Pesos de intensidade da importância 

 

 

 

 

 

 

 

 

         j = 1, ..., n                                                                                     (1) 

 

Após aplicação de tal fórmula à matriz acima, obtém-se uma matriz normalizada, como a que segue Figura 
5. Para exemplificar o valor de impacto do primeiro valor, tem-se a expressão 2: 

                                              (2) 

 

A partir da normalização da matriz pode-se obter o vetor de prioridades  (para cada critério ) 

que expressa o grau de importância de cada um dos critérios numa escala percentual, cuja fórmula é 
representada pela expressão 3: 

                i = 1, ..., n                                                      (3) 

 

Como se pode perceber, o vetor de prioridades é calculado a cada linha e a soma de todos eles resulta 
100% como pode ser verificado na matriz da FIG. 5. Para exemplificar, temos a expressão 4 da aplicação 
da expressão 3, para o grau de importância do critério financeiro: 

 

  .                         (4) 

 

 

Após analisar o grau de importância de cada um dos critérios, torna-se possível avaliar a consistência das 
notas dadas. Então, para calcular essa Razão de Consistência (RC), primeiramente foi calculado um 
autovetor Aw, calculado por meio da multiplicação matricial do vetor de prioridades x valor de impacto: 

 Para o exemplo, tem a expressão 5: 

 

                                                                                                                       (5)                                                                                                                          
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Financeiro 1 3 1/2 5 5 29,91% 1,67

Mercado
1/3 1 1/3 4 4 17,10% 0,93

Estratégia 2 3 1 5 5 39,75% 2,17

Tec/Prod/Serv/Processo 1/5 1/4 1/5 1 1/3 5,08% 0,26

Equipe 1/5 1/4 1/5 3 1 8,17% 0,42

Maximo 5,35

IC 0,09

RC 7,7%

Teste Aceitar

0,2679 0,4000 0,2239 0,2778 0,3261

0,0893 0,1333 0,1493 0,2222 0,2609

0,5357 0,4000 0,4478 0,2778 0,3261

0,0536 0,0333 0,0896 0,0556 0,0217

0,0536 0,0333 0,0896 0,1667 0,0652

Matriz Normalizada

Matriz de ponderações

Cada elemento da matriz 
normalizada é denominado 

valor de impacto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Matriz de comparação dos critérios de primeiro nível para a decisão de terceirizar ou internalizar a atividade (make-or-

buy decision) 

 

A partir daí é obtida a expressão 6 para ao final obter o nível de consistência das análises. , 

sendo w o vetor de prioridades. 

                                                                              (6) 

 

Posteriormente deve-se calcular a magnitude da perturbação da matriz A, utilizando a relação 7: 

                                                                    (7) 

 

A partir de tal resultado, obtém-se a Razão de Consistência (RC), obtida pela fórmula 8: 

                                               (8) 

Sendo IR um índice aleatório tabelado para matrizes quadradas de matriz n pelo Laboratório Nacional de 
Oak Ridge, nos Estados Unidos (alguns de seus valores são apresentados no Quadro 4). 

Obtendo-se o RC, finalmente são obtidos os insumos necessários para avaliar o grau de consistência da 
comparação par a par, sendo que quanto maior o valor desse índice, maior a inconsistência. Gomes; Araya; 
Carignano (2004) ressaltam que para n = 2, RC é nulo, n = 3, RC deve ser menor que 0,05; n =4, RC deve 
ser menor que 0,09 e para n > 4, uma consistência considerada aceitável pelos autores é RC ≤ 0,10. 

Para exemplificar o cálculo do RC, tem-se, da aplicação da fórmula 6 a expressão 9: 
 

                               (9) 

 

Da aplicação da expressão 7, tem-se IC apresentado na expressão 10: 
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N IR

1 0

2 0

3 0,58

4 0,9

5 1,12

6 1,24

7 1,32

                                                                        (10)  

 

 

Quadro 4 - Valores de IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes, Araya e Carignano (2004) 

 

A partir de tal resultado, e aplicando a fórmula 8, tem-se a Razão de Consistência (RC) apresentada na 
expressão 11, considerando o valor IR tabelado como 1,12 (extraído do QUADRO 4).    

                                                                    (11) 

 

Como o valor foi menor do que 0,10, conclui-se que as ponderações são consistentes. Logos, os resultados 
apontam para a estratégia (0,397) como o critério mais impactante, seguido do critério financeiro (0,299), 
mercado (0,171), equipe (0,081) e, por fim, tecnologia/produto/serviço/processo (0,05). 

Esse procedimento de ponderação e análise de consistência foi adotado comparando entre si, todos os 
subcritérios de cada critério, a fim de obter a ordenação de importância dos critérios, conforme 
apresentado na FIG. 6. Analisando a figura, comparando, por exemplo, os subcritérios do critério 
financeiro, tem-se que o retorno financeiro com a pontuação de 0,714 é mais importante do que os 
critérios nível de investimento e origem de investimento que possuem a mesma pontuação de 0,143.  

Realizadas as ordenações dos critérios e subcritérios, o último passo é a agregação das ponderações para 
obter a ordenação das alternativas de posicionamento mercadológico. Para tal ordenação, é aplicada uma 
soma de produtos, como observado na expressão 12. 

 

                                    (12) 

 

O resultado desse processo de agregação também é apresentado na Figura 6. 

A intenção de tal procedimento é demonstrar o grau de importância de cada um dos critérios, balizado 
pelo vetor de prioridades, de forma a priorizar as diferentes alternativas de posicionamento 
mercadológico. Assim, o posicionamento 5 ficou em primeiro lugar (25,72%), seguido do posicionamento 
6 (19,20%), 4 (16,96%), 3 (15,43%), 1 (13,00%) e, por fim o posicionamento 2 (9,70%).  
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Figura 6 – Processo de agregação para ordenação das alternativas de posicionamento 

 

Diante da análise de posicionamento mercadológico no contexto da EBT estudada nesta pesquisa-ação, foi 
aconselhado à equipe empreendedora adotar o posicionamento 5, posicionamento destinado a viabilizar a 
comercialização da tecnologia com exclusividade para empresas, como os fabricantes e distribuidores de 
medicamentos. 

Dada as pontuações para cada alternativa perante os critérios, o processo de auxílio à tomada de decisão 
permite rastrear as informações de forma a identificar os critérios que receberam baixas pontuações. Isso 
orienta as ações de melhoria e intervenção da empresa, pois caso seja interesse, ela pode orientar suas 
ações em prol do fortalecimento desses critérios. 

4.3. Refinamento dos critérios que orientam a decisão de posicionamento mercadológico 

Após a análise do método, observou-se que alguns critérios apresentavam redundância ou análises pouco 
relevantes para a decisão de posicionamento mercadológico. Optou-se por modificar a ordem dos critérios 
que passou a ser: financeiro, equipe, tecnologia/produto, mercado e estratégia, conforme observado no 
Quadro 5. 

Com relação ao critério financeiro, o subcritério origem do investimento apresentou pouca contribuição 
uma vez que, o projeto sendo viável, ela é irrelevante. Foi também sugerido incluir um novo subcritério, 
modelo de cobrança, para avaliar a facilidade de implementação e a sustentabilidade/manutenção do 
modelo de cobrança para cada alternativa de posicionamento. 

No critério equipe, os subcritérios experiência e competência possuíam interseções pois, entende-se que o 
aumento das experiências contribui, na maioria das vezes, para o aumento da competência. Portanto, 
sugere-se a unificação desses subcritérios. Inclui-se também o subcritério parceria, para avaliar a 
existência ou não de possíveis parceiros para o empreendimento. 

No critério tecnologia/produto/processo eliminou-se o subcritério grau de inovação uma vez que, na 
maioria das vezes, para todos os posicionamentos a grau de inovação da tecnologia/produto é o mesmo. 
Foi sugerida que essa análise fosse feita no contexto do critério estratégia junto ao subcritério 
“diferenciação do posicionamento mercadológico”. Por posicionamento, entende-se a composição do mix 
de marketing na qual a diferenciação do produto tecnológico é uma das análises. Nesse critério também 
foi sugerido a inclusão do subcritério “plataforma tecnológica” para analisar a potencialidade da expansão 
da linha de produtos para o modelo de negócio proposto. 
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Quadro 5 - Refinamento dos critérios para a decisão quanto ao posicionamento mercadológico 

Explicação do Sub-critério

1.1 Nível de investimento
Volume de capital necessário para viabilizar a comercialização da solução. Esse capital pode incluir a compra de um

terreno no caso de um spin-off ou a contratação de um vendedor no caso de licenciamento.

1.2 Modelo de cobrança Avalia a facilidade de implementação e a sustentabilidade/manutenção do modelo de cobrança.

1.3 Retorno financeiro Avalia qual posicionamento apresenta maior VPL em uma base de 5 anos.

2.1 Experiência/Competência
Nível de experiência e competência da equipe em relação aos aspectos técnicos e mercadológicos envolvidos no

modelo de negócio. 

2.2 Rede de contatos
Rede de relacionamento da equipe capaz de viabilizar e impulsionar a execução das funções propostas pelo modelo de

negócio.

2.3 Parceria Existência de possíveis parceiros para o empreendimento

3.1 Proteção da tecnologia Avalia se o modelo de negócio permite adoção de ações estratégicas que protejam a tecnologia. 

3.2 Plataforma tecnológica Analisa a potencialidade da expansão da linha de produtos para o modelo de negócio proposto.

3.3
Estágio de desenvolvimento (time-to-

market)

Avalia o tempo de desenvolvimento da tecnologia/produto até atingir a fase comercial para o modelo de negócio

analisado. 

3.4
Infra-estrutura de produção e

capacidade de produção

Analisa a viabilidade da infra-estrutura, a existência de equipamentos que consigam produzir em escalas desejadas

(facilidade de escalonar a produção).

4.1
Capacidade de escala de

comercialização

Avalia a possibilidade de entrada em um determinado mercado, a capacidade de crescimento no mesmo e a

possibilidade de inserção em novos mercados. Avalia o poder de aumentar o número de clientes do negócio. 

4.2
Estabilidade da demanada (ciclo de

vida)

Avalia se o modelo de negócio proposto é fortemente influenciado por algum aspecto do mercado como taxa de

câmbio, legislação.

4.3 Canais de distribuição Avalia a facilidade de implementação do canal de distribuição.

5.1 Alinhamento estratégico

Avalia a convergência entre o modelo de negócio para a tecnologia e a estratégia da empresa (no caso de empresas

existentes) ou os interesses dos pesquisadores (no caso de ainda não haver empresa). Importante critério para

empresas cujo core business é o desenvolvimento de tecnologias.

5.2 Diferenciação do modelo de negócio
Grau de diferenciação oferecido pelo modelo de negócio (em relação aos modelos praticados no mercado) que torna a

empresa mais competitiva em relação aos seus concorrentes. 

5.3 Relação de forças com players
Avalia a influência exercida entre os players envolvidos na cadeia de valor (empresa, concorrentes, fornecedores,

clientes, substitutos, etc) além de fatores externos (econômicos, demográficos, culturais, políticos, etc.
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No critério mercado, o subcritério tamanho do mercado pode ser redundante com o subcritério retorno 
financeiro do critério financeiro, pois para estimar o retorno é necessário previamente levantar o 
tamanho do mercado. Assim, essa análise de tamanho estaria inclusa no próprio retorno, e para evitar 
essa duplicidade, preferiu-se eliminar esse subcritério. Foram inseridos dois subcritério: “estabilidade da 
demanda (ciclo de vida)” e “canais de distribuição” para avaliar se o posicionamento proposto é 
fortemente influenciado por algum aspecto do mercado como taxa de câmbio, legislação e para avaliar a 
facilidade de implementação do canal de distribuição, respectivamente. Por fim, o critério estratégia 
permaneceu inalterado. 

5. CONCLUSÕES 

A tomada de decisão em cenários de incerteza é um tema que está sendo amplamente abordado, o que 
leva cada vez mais a captação, apuração e utilização de informações empresariais de forma estruturada. 
Observou-se que a utilização do método AHP, para a resolução do problema em que a equipe do projeto se 
encontrava, permitiu contornar o problema da subjetividade na escolha do posicionamento 
mercadológico a ser adotado. Nota-se em muitos casos, que esse tipo de decisão dentro das EBTs é 
realizada pelo feeling dos envolvidos considerando suas experiências, suas percepções sobre o ambiente 
de atuação. 

O método de auxílio à tomada de decisão, baseado nos critérios hierarquizados, provocou uma mudança 
da lógica de pensar uma vez que a equipe inicialmente valorizava a decisão a partir de uma análise 
essencialmente financeira. Com o decorrer do trabalho, cada vez mais foi evidenciada a importância dos 
outros critérios e as discussões geradas nos momentos de quantificá-los e no momento de avaliar cada 
alternativa de posicionamento, o que proporcionou análises e reflexões significativas para a empresa. O 
resultado mostrou que os indicadores financeiros por si só não são suficientes para a tomada de decisão, 
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uma vez que o posicionamento escolhido não foi o que obteve maior pontuação no critério financeiro, ao 
contrário do que os pesquisadores-empreendedores pensavam no início do projeto. 

O processo de tomada de decisão, adequado para o contexto analisado, permite uma rastreabilidade dos 
riscos envolvidos, indicando os pontos fortes e fracos de cada posicionamento, uma vez que é possível 
analisar como que cada posicionamento prospectado se comporta de acordo com cada critério e 
subcritério julgado como importante nesse processo de auxílio à tomada de decisão. 

Assim, para a análise estruturada do posicionamento mercadológico como uma decisão importante para a 
definição do modelo de negócios das EBTs de OA é importante identificar os principais players e suas 
proposições de valor, com o intuito de escolher um posicionamento que potencialize os diferenciais 
competitivos do negócio e aumente as chances de sucesso da empresa no mercado.  

Vale ressaltar que os critérios utilizados nessa pesquisa, embasados nas teorias Resource Based View 
(RBV), Capacidades Dinâmicas e a Economia dos Custos de Transação demonstraram certa aplicabilidade 
a fim de orientar as escolhas quanto ao posicionamento a ser adotado. Eles podem se aprimorados e 
refinados ainda mais em estudos futuros, para que de fato, esse processo de tomada de decisão para a 
escolha do posicionamento mercadológico possa contribuir para o surgimento de novas empresas. No 
decorrer da aplicação do método nesse caso específico apresentado, notou-se que, sendo o processo útil 
na tomada de decisão acerca de qual o futuro da tecnologia, esse método poderia se utilizado por 
escritórios de transferência de tecnologia suportando a avaliação sobre o potencial de negócio das 
invenções dentro das universidades, orientando a decisão de transferir ou licenciar uma determinada 
tecnologia. Sabendo que essa avaliação não é uma tarefa simples e pode demandar habilidades e 
conhecimentos que normalmente os pesquisadores não possuem. 

Assim, esse estudo representa um primeiro passo para a estruturação de um processo de auxílio à tomada 
de decisão para a definição do posicionamento mercadológico no contexto de EBTs de OA. 
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